
 

Dilluns 16 de setembre de 2013 
 

Del 16 al 22 de setembre se celebra un any més la Setmana Europea de la Mobilitat, 
que enguany du el lema “Mou-te per un aire més net”  

 
ASIMA organitza per dissabte una jornada d’exhibició i mostra de vehicles elèctrics  

al polígon Son Castelló 

 
El Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma s’afegeixen un any més a la 
Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany té lloc entre els dies 16 i 22 de 
setembre sota el lema “Mou-te per un aire més net”. L’objectiu d’aquesta edició és 
convidar els ciutadans a reflexionar sobre l’impacte que té el transport en la qualitat 
de l’aire i fomentar l’ús dels mitjans de transport més sostenibles i menys 
contaminants.  

La Setmana Europea de la Mobilitat és la campanya de foment de la mobilitat 
sostenible amb més repercussió mundial, ja que cada any, des de 2002, hi 
participen al voltant de 2.000  ciutats i arriba a uns 220 milions de persones, no sols 
d’Europa, sinó també dels Estats Units i el Japó. A l’edició d’enguany s’hi han inscrit 
1.614 ciutats, 387 de les quals són espanyoles. Espanya és el segon país amb més 
participació després d’Àustria. A les Illes Balears, els municipis que també s’hi han 
afegit són Calvià, Inca, Maó, Santa Maria del Camí i Santanyí. 

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2013, el Govern de les Illes 

Balears i l’Ajuntament de Palma han programat els actes següents:  

Dijous, 19 de setembre 

 A les 10 h, inauguració del nou carril bici que l’Ajuntament de Palma ha 

habilitat al carrer de Sant Vicenç de Paül, a la cantonada amb el carrer de 
l’Orquídia. 

 A les 12 h, constitució de la Mesa de Mobilitat, a la sala de plens de 

l’Ajuntament de Palma. 

 A les 17 h, conferència sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palma, 

al centre de Palma Activa del carrer Socors número 22.  



 

Divendres, 20 de setembre 

 A les 19 h, lliurament dels premis als usuaris més fidels al transport públic, a 

la sala de premsa de l’Estació Intermodal de Palma. Per tercer any consecutiu, 
el Govern Balear i l’Ajuntament de Palma reconeixen els usuaris que durant els 
darrers dotze mesos han utilitzat més la Targeta Intermodal (transport de 
metro, bus i tren), els que més han fet ús del servei de bicicleta pública Mou-te 
Bé i els usuaris més fidels de l’Empresa Municipal de Transports (EMT).  

En el mateix, acte es projectarà el vídeo promocional del projecte europeu 
SEEMORE en què participa el Consorci de Transports de Mallorca amb 
l’objectiu de fomentar el transport públic entre els visitants a zones turístiques.  

Dissabte, 21 de setembre 

 De 10 a 14 h, cada 30 minuts, visites guiades a l’Estació Intermodal, a Palma. 

Serveis Ferroviaris de Mallorca i la Fundació FERROCAIB oferiran visites 
guiades al Centre de control de trànsit, a la Sala de simulació de conducció de 
trens i a altres instal·lacions, que permetran conèixer des de dins el 
funcionament del tren a Mallorca. Per assistir-hi, cal presentar-se quinze 

minuts abans als torns d’accés a les andanes de l’Estació Intermodal. 

 De 10 a 13 h, Jornada “Ven y Pruébame. Vehículo eléctrico 100 %”. 

L’Associació d’Industrials de Mallorca (ASIMA) i empreses del sector del 
vehicle elèctric organitzen, al llarg de Gran Via Asima, al polígon Son Castelló, 
una exposició mòbil de cotxes elèctrics per promoure el canvi de paradigma 
cap a una mobilitat més sostenible i generar noves oportunitats de negoci per 
a les marques del sector. Al llarg del matí es podran observar i provar diferents 
models de vehicles elèctrics. 

 Servei gratuït del Metro M1 Palma-UIB. Per facilitar i promoure la 

participació a la jornada de vehicle elèctric i amb motiu del Dia Europeu Sense 
Cotxes, que es celebra el dia 22, el metro M1 entre Palma i la UIB serà gratuït. 

Diumenge, 22 de setembre, Dia Europeu Sense Cotxes 

 Servei gratuït de la línia 29 de l’EMT, entre el Moll Vell i Son Espases. 



 

III Concurs de Dibuix Escolar sobre Mobilitat Sostenible 

Finalment, les conselleries d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i Educació, 
Cultura i Universitats, juntament amb el Consorci de Transports de Mallorca 
(CTM), convoquen per tercer any el Concurs de Dibuix Escolar sobre Mobilitat 
Sostenible, adreçat als alumnes d’educació primària de tots els centres de les Illes 
Balears.  

Els dibuixos, que es poden fer arribar al CTM entre l’1 i el 30 de novembre, han de 
reflectir algun aspecte relacionat amb la mobilitat sostenible. Es valoraran 
especialment els dissenys que tinguin a veure amb el transport públic i que plantegin 
alternatives al transport privat. Al desembre, es lliuraran els premis, que es divideixen 
en tres categories (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior) i consisteixen en una 
bicicleta per al guanyador de cada categoria i cinc aparcabicicletes per al centre 
escolar. Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web www.tib.org.  

http://www.tib.org/

